Temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
uprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) te članka 15. Statuta Općine Sveta Marija
(„Službeni glasnik Meñimurske županije“ broj 09/09, 05/13) Općinsko vijeće na svojoj
11.sjednici održanoj 28.07.2014. donijelo je

ODLUKU
o porezima Općine Sveta Marija

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuju se porezi temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji
pripadaju Općini Sveta Marija.

II.

VRSTE POREZA
Članak 2.
Općina Sveta Marija može sukladno zakonu uvesti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prirez poreza na dohodak
Porez na potrošnju,
Porez na kuće za odmor,
Porez na neobrañeno obradivo poljoprivredno zemljište,
Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,
Porez na tvrtku ili naziv,
Porez na korištenje javnih površina,

Općina Sveta Marija uvodi sljedeće poreze:
1. Porez na potrošnju,
2. Porez na tvrtku ili naziv
3. Porez na korištenje javnih površina,
Članak 3.
Porezni obveznici, porezna osnovica, stope poreza, visina poreza te način
obračuna i plaćanja poreza propisuju se ovom Odlukom u skladu sa zakonom.
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1. Porez na potrošnju
Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina,
specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića, prodanih u
ugostiteljskim objektima.
Članak 5.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine Sveta Marija.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u
ugostiteljskim objektima.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz prethodnog stavka.
Članak 6.
Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i uplatiti porez na način i u
roku propisanom Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, u korist žiro-računa Općine Sveta
Marija.
Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja nadležna
ispostava Porezne uprave.

2. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 7.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice
(prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku
poslovnu jedinicu.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Članak 8.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:
1. – za pravne i fizičke osobe koje u svom sastavu imaju:
- od 1 do 3 zaposlenih – 400 kn
- od 4 do 6 zaposlenih – 800 kn
- više od 6 zaposlenih – 1.200 kn.
2. – za pravne i fizičke osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice iz
članka 7. ove Odluke, za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu 300 kn.
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Članak 9.
Ako pravna ili fizička osoba počne poslovati ili organizira novu poslovnu jedinicu
u tijeku godine, u toj godini ne plaća porez na tvrtku.
Članak 10.
Porez na tvrtku ne plaćaju: državni organi, jedinice lokalne samouprave i pravne
osobe iz područja društvenih djelatnosti, političke udruge, te humanitarne i društvene udruge
koje se ne bave profitnom djelatnošću.

Članak 11.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrñivanju porezne obveze.
Rješenje o razrezu poreza na tvrtku ili naziv donosi nadležna ispostava Porezne
uprave.
3. Porez na korištenje javnih površina
Članak 12.
Porez na korištenje javnih površina plaća pravna i fizička osoba kojoj Općina
Sveta Marija odobri korištenje javnih površina i to za: ugostiteljske terase, garaže, radi držanja
vitrina u kojoj se izlaže roba, te radi korištenja javne površine u reklamne odnosno propagandne
svrhe na području Općine Sveta Marija.
Članak 13.
Porezni obveznik je korisnik javne površine.
Članak 14.
Za korištenje javnih površina za zauzimanje terasa i otvorenih prostora za
ugostiteljsku djelatnost porez se plaća prema:
- korisnoj površini do 30 m2 – 500 kn godišnje,
- korisnoj površini preko 30 m2 – 1.000 kn godišnje.
Članak 15.
Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi nadležna ispostava
Porezne uprave.
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina, plaća se u roku 15 dana od dana dostave
rješenja o razrezu tog poreza na žiro-račun Općine Sveta Marija.
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ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 17.
Poslove utvrñivanja, videntiranja, nadzora i naplate, kazne i ovrhe radi naplate
općinskih poreza propisanih u članku 2. ove Odluke povjerava se Poreznoj upravi, Područnom
uredu Čakovec.
Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka, Poreznoj upravi pripada naknada u
iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Porezna uprava, Područni ured Čakovec, dužna je do 15. u mjesecu dostavljati
Općini Sveta Marija zbirna izvješća o utvrñenim i naplaćenim porezima za prehodni mjesec.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda da naknadu Poreznoj upravi, propisanu u stavku 2. ovog članka, obračuna i uplati u
Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 18.
Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupravnih
odredaba pri plaćanju općinskih poreza, shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Sveta
Marija (“Službeni glasnik Meñimurske županije” br. 1/02., Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Meñimurske županije“ br. 3/08 i
12/13. ).
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Meñimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETA MARIJA
KLASA: 410-01/14-01/09
URBROJ:2109/24-14-1
Sveta Marija, 28.07.2014.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća
Marija Frančić
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OBRAZLOŽENJE
uz Odluku o porezima Općine Sveta Marija
U predloženoj Odluci o porezuma Općine Sveta Marija izostavljeni su članci vezani na Porez na
kuće za odmor u Odluci donešenoj 08.01.2002. godine ( za što je 2011. godine donesena
posebna Odluka, koja je ukinuta 2012. godine, ali čime nisu ukinuti članci u Odluci o porezima
iz 2002. godine).
U izradi prijedloga uzete su u obzir Izmjene i dopune Odluke, donesene 2004., 2008. i dvije iz
2013. godine kojima je ukinut porez na neizgrañeno grañevinsko zemljište i detaljnije pojašnjene
obaveze i ovlasti Porezne uprave ( članak 17. prijedloga).
U dosad važećoj odluci iz 2002. godine ukinut je članak 21.u kojem su bili propisani porezi za
korištenje javnih površina u vrijeme javnih manifestacija.
Isti će se naplaćivati temeljem Odluke o visini dnevnog zakupa javne poršine , vezano uz Odluku
o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Sveta Marija.
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